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Forslag til beslutning 

Punkt N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at EU-retten skal tjene 

borgernes interesser, særlig med hensyn til 

familieret og civilstand, 

N. der henviser til, at EU-retten skal tjene 

borgernes interesser, særlig med hensyn til 

familieret og civilstand, og samtidig skal 

respektere nærhedsprincippet fuldt ud, 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. understreger, at det er nødvendigt at 

sikre gensidig anerkendelse af officielle 

dokumenter, der er udstedt af de nationale 

myndigheder; bifalder Kommissionens 

bestræbelser på at give borgerne mulighed 

for at udøve deres ret til fri bevægelighed 

og støtter på det bestemteste planerne om 

at muliggøre gensidig anerkendelse af de 

virkninger, der følger af personlige 

dokumenter; slår til lyd for, at der gøres 

yderligere bestræbelser på at mindske 

hindringerne for de borgere, som faktisk 

udøver deres ret til fri bevægelighed, særlig 

hvad angår adgang til de sociale ydelser, 

som de har krav på, og deres ret til at 

stemme ved kommunalvalg; 

40. understreger, at det er nødvendigt at 

sikre gensidig anerkendelse af officielle 

dokumenter, der er udstedt af de nationale 

myndigheder; bifalder Kommissionens 

bestræbelser på at give borgerne mulighed 

for at udøve deres ret til fri bevægelighed; 

slår til lyd for, at der gøres yderligere 

bestræbelser på at mindske hindringerne 

for de borgere, som faktisk udøver deres 

ret til fri bevægelighed, særlig hvad angår 

adgang til de sociale ydelser, som de har 

krav på, og deres ret til at stemme ved 

kommunalvalg; anerkender 

medlemsstaternes suverænitet på det 

familieretlige område; 

Or. en 
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Betænkning A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationale privatretlige aspekter af 

handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. understreger, at nærhedsprincippet 

bør respekteres, særlig i forbindelse med 

foranstaltninger vedrørende familieret 

med grænseoverskridende virkninger, 

således som det klart er fastslået i artikel 

81, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde;  

Or. en 

 

 


